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DOENÇA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 
Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Salvador-CIEVS SSA 

  INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Nº 05, 02 DE MARÇO DE 2020 

Diante da emergência por doença respiratória atualmente denominada 

COVID-19 causada pelo agente novo coronavírus (SARS-CoV-2) com  

concentração de casos detectados na China e considerando as recomenda-

ções da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde do 

Brasil, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador através da Diretoria de 

Vigilância em Saúde (DVIS) e o Centro de Informações Estratégicas em 

Saúde em Vigilância em Saúde de Salvador (CIEVS SSA) orienta os pro-

fissionais de saúde através de boletins epidemiológicos (disponíveis em: 

www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br) que estarão sendo atualizados conforme 

recomendações da OMS/MS e das possíveis mudanças possíveis do cenário 

epidemiológico. 
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Cenário Epidemiológico 

 Em 31 de Janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou  o 

surto do novo Coronavírus uma Emergência em Saúde Pública de Impor-

tância Internacional  (ESPII)  

 Em 3 de Fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saú-

de Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decor rência da infecção 

humana pelo novo Coronavírus, por meio da Portaria MS n° 188, e conforme 

Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011 
 

 Em 24 de Fevereiro de 2020 foi ampliada a lista de países e consequentemente, 

redefinido o critério de definição de caso suspeito para COVID-19 
 

 Em 26 de Fevereiro de 2020, o Brasil confirma o primeiro caso de COVID-19 de 

residente da cidade de São Paulo com história de viagem para Itália   
 

 Até  28 de Fevereiro de 2020 foram notificados no mundo, 83.652 casos confir-

mados. Destes, 78.691 foram na China (94,4%), dos quais 2.781 óbitos (taxa de 

letalidade: 3,5%) 
 

 Até o mesmo período acima, 53 outros países e 01 transporte internacional 

(navio) notificaram 4.691 casos confirmados e 166 óbitos (taxa de letalidade: 

3,5%). Desses países, 16 países entraram na lista para monitoramento de casos 

suspeitos. 
 

 Até  01 de Março de 2020, o Brasil registrou 252 casos suspeitos, sendo 2 

confirmados e 82 descartados. Dos casos suspeitos no Brasil, 13 (5%) são resi-

dentes de Salvador, sendo que 6 (46%)  casos já foram descartados (Figura 1).  

 

 

 O novo coronavírus (SARS-

CoV-2) é uma nova cepa do 

coronavírus e atualmente a 

OMS denominou a doença 

como COVID-19. 

 Devido a ocorrência de novos 

casos no mundo, a OMS e MS 

ampliaram a lista dos países e 

consequentemente os critérios 

de definição de caso suspeitos 

para COVID-19 

 A transmissão pessoa-a-pessoa 

do SARS-CoV-2 já foi confir-

mada, porém maiores investi-

gações estão sendo desencade-

adas para melhor entendimento 

dessa forma de transmissão 

 Medidas de precaução e adoção 

dos protocolos para vírus de 

transmissão respiratória são 

recomendadas 

 Dados atuais disponíveis em: 

          http://plataforma.saude.gov.br/       

novocoronavirus/  

 Créditos: Medscape 

 

http://www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br/
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
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Quadro 1. DEFINIÇÃO DE CASOS PARA COVID-19 

*A partir do dia 24/02/2020,  foram  consideradas áreas (16) com transmissão local: Alemanha, Australia, Emirados Arabes Unidos, Filipinas, Fran-
ca, Ira, Italia, Malasia, Camboja, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Tailândia, Vietnã. As áreas com transmissão local serão atualizadas 
e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde no link: saude.gov.br/listacorona. 
 
a Febre pode não estar  presente em alguns casos como, por  exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossupr imidos ou que em algu mas situações 
possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de 
notificação.  
 
b Contato próximo é definido como: estar  a aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita de caso por  novo coronavírus , dentro da 
mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cui-
dar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não 
estiver usando o EPI recomendado. 

Cenário Epidemiológico-Salvador  

Figura 1. Situação dos casos suspeitos de COVID-19 em Salvador-Ba, período de 26 fevereiro a 02 de março de 2020    

Critérios clínicos - CASO SUSPEITO 

Situação 1: Febre a E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais 
entre outros) E histórico de viagem para área com transmissão local*, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores 
ao aparecimento dos sinais ou sintomas. 

Situação 2: FebreaE pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais 

entre outros) E histórico de contato próximo 
b de caso suspeito para o coronavírus (COVID-19), nos últimos 14 dias anterio-

Critérios clínicos - CASO PROVÁVEL 

Situação 1: Contato próximo domiciliar de caso confirmado laboratorial, que apresentar febre E/OU qualquer sintoma respi-
ratório, dentro de 14 dias após o último contato com o paciente. 

Critérios clínicos - CASO CONFIRMADO 

CRITÉRIO LABORATORIAL: Resultado positivo em RT-PCR, pelo protocolo Charité. 

CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Contato próximo domiciliar de caso confirmado laboratorial, que apresentar 
febre E/OU qualquer  sintoma respiratór io, dentro de 14 dias após o último contato com o paciente e para o qual não 
foi possível a investigação laboratorial específica.  

 

Casos Notificados 

(N=26) 

Atende a definição de caso 

suspeito (N=13;50%) 

NÃO atende a definicão de 

caso  suspeito  (N=13;50%) 

 

Descartados  (N=6) 
Aguardando resultado  

laboratorial (N=7) 

 

Metapneu-

movirus (N=1) 

 

Influenza A 

 (N=1) 

 

Influenza B 

 (N=1) 

 

Virus Sincicial 

(N=2) 

Rinovírus +  

Adenovírus 

 (N=1) 

Notificação  
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 Notificar APENAS como caso suspeito de COVID-19 os indivíduos que atendem a definição de caso (quadro1) 

 Notificar e Preencher TODOS os dados da ficha de notificação no link: http://bit.ly/2019-ncov  

 Esta ficha deve ser utilizada para envio das informações padronizadas sobre casos suspeitos do novo coronavírus 

pelos serviços públicos e privados e  para o envio das amostras ao LACEN-Ba.  

Notificação (continuação) 

Características clínicas e tratamento  

 Pacientes confirmados de COVID-19 tem apresentado sintomas leves gripais a graves complicações respira-

tórias, necessitando de mais estudos e tempo para caracterização desse espectro.  

 Os principais sinais e sintomas apresentados são: febre, tosse e dificuldade de respirar.    
 

 Período de transmissibilidade:  Média de 7 dias após o início dos sintomas. A transmissão pode ocorrer, mes-

mo sem o aparecimento de sinais e sintomas. 

 Período médio de incubação: 5 dias, podendo chegar  até 12 dias.   

 Não há tratamento específico, no entanto, medidas de suporte devem ser implementadas  

 O Ministério da Saúde publicou o Protocolo de Manejo Clínico para o COVID-19 disponível no Link:  

            https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf  

 

Principais condutas frente aos casos suspeitos 

 Todos os casos suspeitos  da COVID-19 devem ser avaliados quanto aos sinais e sintomas pela equi-

pe da assistência à saúde da unidade do atendimento adotando as medidas de precaução  

 No atendimento, considerar os demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo clí-

nico.  

 Em caso de suspeita para Influenza, não retardar o início do tratamento com Fosfato de Oseltamivir 

nos pacientes com risco aumentado de complicações, conforme protocolo de tratamento de Influenza.  

 Todos os pacientes que receberem alta durante os primeiros 07 dias do início do quadro (qualquer 

sintoma independente de febre), devem ser alertados para a possibilidade de piora tardia do quadro 

clínico e sinais de alerta de complicações  

 São sinais de alerta de complicações: aparecimento de febre (podendo haver casos iniciais afebris), 

elevação ou recrudescência de febre ou sinais respiratórios, taquicardia, dor pleurítica, fadiga, dis-

pnéia.  

 Casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 que não necessitem de hospitalização e o serviço de 

saúde opte pelo isolamento domiciliar, o médico poderá solicitar RX de tórax, hemograma e provas 

bioquímicas antes de serem dispensados para o domicílio a depender da avaliação clínica do paciente. 

 Pacientes  que ficarão em isolamento domiciliar receber orientações de controle de infecção, preven-

ção de transmissão para contatos e sinais de alerta para possíveis complicações e um acesso por meio 

de comunicação rápida deve ser providenciado para eventuais dúvidas ou comunicados.  

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf
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Diagnóstico Laboratorial 

 Coletar uma amostra da secreção de nasofaringe e encaminhá-la para o Lacen-Bahia juntamente com a Ficha de 

notificação para casos suspeitos de COVID-19.  

 A coleta deve ser feita, preferencialmente, até o 3º dia de início de sintomas, no entanto, em se tratando de um no-

vo vírus pode ser estendido até o 7° dia. 

 Maiores informações disponíveis na Nota Técnica SESAB/DIVEP/LACEN-Ba Nº 01 de 28 de fevereiro de 2020  

Resposta SMS Salvador/DVIS/CIEVS SSA 

 Elaboração e divulgação de boletins epidemiológicos 

 Discussão da situação epidemiológica da COVID-19 nas reuniões do comitê municipal de monitoramento e res-

postas aos eventos de saúde publica 

 Elaboração do Plano de Contingencia de Salvador para infecção humana pelo novo coronavírus através de um 

grupo de trabalho e colaboração das Diretorias da SMS 

 Capacitações para a  os profissionais da rede assistencial de saúde de Salvador 

 Monitoramento dos casos notificados para doenças respiratórias e dos casos suspeitos de COVID-19 

 Orientações diárias aos profissionais de saúde 

Principais condutas frente ao isolamento domiciliar 

 Indicado para casos suspeitos ou confirmados sem necessidade de internação 

 No isolamento domiciliar o indivíduo deve: 

- Permanecer em isolamento domiciliar (em casa) durante 14 dias (a partir da data de inicio 

de sintomas 

- Manter distância dos demais familiares, permanecendo em ambiente privativo e ambiente da casa com ven-

tilação natural 

- Utilizar máscara cirúrgica descartável este período e trocá-las quando estiverem úmidas 

- Cobrir o nariz e boca com lenço descartável ao tossir ou espirar 

- Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão e gel alcoólico 
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 Alemanha 

Austrália 

Camboja  

China 

Coréia do Norte  

Coréia do Sul 

Emirados Árabes Unidos 

Filipinas 

 

França 

Irã 

Itália 

Japão  

Malásia  

Singapura  

Tailândia 

Vietnã 

COVID-19 

Detecção, resposta e precauções frente a um caso suspeito de COVID-19 

 

Caso suspeito deve utilizar 

mascara ciriurgica e ficar em 

isolamento 

Coleta de 01 amostra da 

secrecao nasofaringea e 

primeiros cuidados 

Casos graves: Encaminhar para hospitais de  

referência para tratamento  

Casos Leves: Indicar isolamento domiciliar du-
rante 14 dias da data de início de sintomas 

Febre + sintomas respiratórios +  

Historico de viagem a locais de transmissão 14 dias antes do início dos 
sintomas 

OU 

Contato com caso suspeito para COVID-19 ou confirmado por laboratório 


